WEBINAR: Aspectos Práticos sobre investigação de Violação de Direitos
Autorais na distribuição não autorizada de TV por Assinatura (Serviço de
Acesso Condicionado - SeAC)
29 de abril de 2022 (sexta-feira), das 10h00 às 12h00
(Transmissão pela Plataforma Microsoft Teams – Modo Live)
Justificativa: Não raras vezes violações de direitos autorais na distribuição não
autorizada de TV por Assinatura (Serviço de Acesso Condicionado) estão
intimamente ligadas ao crime organizado, servindo inclusive para o financiamento
de delitos mais graves.
Nota-se no meio jurídico dificuldade em entender como funciona tecnicamente a
fraude e a quais tipos penais as condutas se subsumem.
O webinar terá como objetivo abordar os direitos autorais envolvidos e que são
violados; a forma de funcionamento da transmissão ilegal por cabo ou iptv; os tipos
penais incidentes; e a forma e estratégia de investigação.
Desta feita, inegável o interesse institucional no debate do tema

Abertura
PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA E COSTA – Procurador de Justiça. Diretor do Centro de
Estudos e Aperfeiçoamento Funcional/Escola Superior do Ministério Público do Estado
de São Paulo.
ARTHUR PINTO DE LEMOS JUNIOR – Promotor de Justiça do MPSP. Secretário Especial de
Políticas Criminais. Coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal (CAOCRIM).
RICHARD GANTUS ENCINAS – Promotor de Justiça. Secretário do Cyber Gaeco do
Ministério Público do Estado de São Paulo.
Expositores:
Tema 1 – Estado e indústria contra a Pirataria Audiovisual
EDUARDO CARNEIRO – Superintendente de fiscalização da Agência Nacional do
Cinema (Ancine)
JONAS ANTUNES COUTO - Diretor jurídico-regulatório da Associação Brasileira de
Televisão por Assinatura (ABTA)
Tema 2 - Violação de direito autoral – casos concretos
CAROLINA UDULUTSCH - Gerente Jurídico Antipirataria da Claro Brasil
Tema 3 - Investigação sobre distribuição de TV a cabo pirata (“gato net”)
SANDRA REIMBERG – Promotora de Justiça. Secretária Executiva da Promotoria de
Justiça de Carapicuíba.
Mediador:
RICHARD GANTUS ENCINAS – Promotor de Justiça. Secretário do Cyber Gaeco do
Ministério Público do Estado de São Paulo.
Público: Membros e servidores dos Ministérios Públicos Brasileiros

Inscrições e informações: Evento gratuito, com transmissão ao vivo pela plataforma
Microsoft Teams (modo Live). A inscrição pode ser feita pelo preenchimento de
formulário online, disponível na página do CEAF/ESMP (www.esmp.mpsp.mp.br), até às
17h do dia 28/04/2022.
Os membros e servidores do MPSP deverão fazer suas inscrições com e-mail de aluno
cadastrado no Portal do Aluno da ESMP e membros e servidores dos outros Ministérios
Públicos brasileiros deverão ser inscritos com seus respectivos e-mails institucionais.
A lista de inscritos estará disponível no site da ESMP.
O link de acesso à transmissão e instruções serão enviados para o e-mail informado na
inscrição.
Haverá emissão de CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO, sendo necessário realizar a
inscrição prévia no evento, participar da transmissão ao vivo e registrar presença. É
preciso alcançar a frequência mínima de 75% do evento para obtê-lo.
O certificado estará disponível a partir do dia 06/05/2022 no portal do aluno
(esmp.overseebrasil.com.br).

Realização:
Escola Superior do Ministério Público de São Paulo – CEAF/ESMP
Centro de Apoio Operacional Criminal do Ministério Público de São Paulo (CAOCRIM)

